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 السیاسات الصحیة يف مصر: مبادرات يف غیاب اإلستراتیجیات
 د. مصطفی جاویش

ال�ي تتضمن وضع وتصميم، العملية  أو  ا�خطة  تنفيذ وتحقيق أهداف ذات مدى زم�ى   اإلس��اتيجية ��  ثم  ومن 

ارتبطت اإلس��اتيجية بالسياسة العليا للدولة، ، وقد  مع�ن، وال�ي تؤدي بدورها إ�� بلوغ املؤسسة أهدافها املنشودة

الدولة سياسيًا وعسكر�ا واقتصاديا ومعنو�ا  أنَّ اإلس��اتيجية �� علم وفن �عبئة قوى  إ��  وعليھ يمكن الوصول 

هداف السياسة العليا �� السلم وا�حرب، و�� املع�ى املقتبس ا�جازي �� فن وضع ا�خطط واسعة األفق لتحقيق أ

، وأصبحت تحتل اليوم املواقع األو�� من األهمية منذ دخولها امل���� )1و�عبئة الوسائل لتحقيق األهداف املنشودة (

 �� إطار التخطيط وتطبيق السياسات. 

مع  اإلس��اتيجية،  األهداف  وتحديد  الرسالة  مرحلة  ثم  الرؤ�ة،  بوضع  تبدأ  عدة؛  مراحل  اإلس��اتي��  وللتخطيط 

، وأخ��ا تطبيق ا�خيار اإلس��اتي��  “SWOT“دراسة وتحليل البيئة الداخلية وا�خارجية عن طر�ق التحليل الر�ا��  

أن  2( إ��  اإلشارة  تجدر  وهنا  عمل)،  اإلس��اتي��  اإلدارة التخطيط  جهود  ت�ون  أن  يمكن  فال  وعائدة:  مستمرة  ية 

ف��ا  ت��اكم  عملية مستمرة  ت�ون  أن  يجب  بل  و��اية.  بداية  لها  أو  واحدة  زمنية  لف��ة  �شاط  بمثابة  اإلس��اتيجية 

ا�خ��ات، و�تم تطو�ر هذه ا�خ��ات من خاللها. ولعل أحد األسباب الرئيسية ال�ي تفسر استمرار�ة عملية التخطيط 

ا�خطط ا تظل  أن  فيجب  ثم  ومن  أبدا،  تتوقف  ال  ال�ي  وا�خارجية  الداخلية  للظروف  استجابتھ   �� إلس��اتي�� 

 ).3( واألدوات ال�ي يتم تنفيذ تلك ا�خطط ��ا �� حالة �عديل وتنقيح مستمر

 املحوریة موضوع الدراسة تشمل اإلجابة یلع سؤالین أساسیین: املشکلة 
 السؤال األول: هل تملك ا�حكومة املصر�ة وثيقة ترسم السياسة ال�حية، واإلس��اتيجيات الداعمة لها؟ 

اقع فعليا  ؟، ، وما هو البديل ع��االسؤال الثا�ي: هل يتم تطبيق تلك السياسات واإلس��اتيجيات ع�� أرض الو

 

 رابط   2017يوليو 31مفهوم االسرتاتيجية " املوسوعة السياسية نرش يف  1
   رابط 2021نوفمرب   28التخطيط االسرتاتيجي: تعرفه، أنواعه مراحله، أهميته عنارصه ومعوقاته يف  2
   رابط 2017فرباير  11مفهوم االسرتاتيجية وأهدافها (املرسال) تحديث   3
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 األول: السیاسات الصحیة واإلستراتیجیات لوزارة الصحة املصریة:  املبحث
بإصدار وثيقة السياسات ال�حية تحت اسم: “ورقة بيضاء: رسم مالمح السياسة   2014قامت وزارة ال�حة عام  

�ستمد روحها ومعان��ا من الدستور )، وجاء �� املقدمة أن هذه الورقة البيضاء  4ال�حية �� جمهور�ة مصر العر�ية (

من الدستور ع�� أن ال�حة �� إحدى ا�حقوق األساسية للناس وأن   18�� مصر، حيث تؤّكد املادة    2014ا�جديد  

وتنص صراحة ع�� ز�ادة ا�خصصات ا�ح�ومية ل�جميع ا�حق �� ا�حصول ع�� ا�خدمات ال�حية العالية ا�جودة،  

واستمرت   "،باملائة ع�� األقل تز�د مع الوقت لتصل إ�� املعدالت العاملية  3� إ��  لل�حة من الناتج ا�ح�� اإلجما�

 وثيقة السياسة ال�حية �� عرض املضمون.

ال�ي يواجهها القطاع الص�� �� مصر يرتبط �عضها ببعض، وأن معا�جة هذه ويشمل   التحديات  الكث�� من  “أن 

� أو السديدة ملواجهة تلك التحديات، وعليھ، فإنھ من الضروري  التحديات الواحدة تلو األخرى ليست بالطر�قة املث�

أن تنت�ج املبادئ االس��شادية والتوجهات اإلس��اتيجية ال�ي تضع اإلطار العام للسياسات واإلس��اتيجيات ال�حية 

أ ينب��  كما  ومت�املة،  وم��ابطة  م��امنة  و�طر�قة  إس��اتيجيا  والتحديات  شموليا  القضايا  �افة  �عكس تناول  ن 

اإلجراءات العملية للم��ي قدما �� وضع السياسات واإلس��اتيجيات ال�حية االل��ام ��ذا الن�ج، حيث �ستلزم ذلك  

 توسيع دائرة ا�حوار لتمتد إ�� خارج القطاع ا�ح�ومي بل وخارج القطاع الص��، ويشمل ذلك:  

 تحقيق نتائج �حية أفضل وعادلة.  -1

ن إتاحة ا�خدمات ال�حية األساسية ل�جميع، مع توف�� ا�حماية من ا�خاطر  حماية ال�حة و�عز�زها، وضما  -2

 املالية الناتجة عن اإلنفاق ع�� ال�حة (التغطية ال�حية الشاملة). 

�عز�ز دور ا�ح�ومة �� تقديم خدمات ال�حة العامة يجب أن ي�ون دور الدولة أسا��ي ومحوري �� بلوغ األهداف   -3

 ال�حية.

 ر وط�ي فعال ل�ح�ومة ليشمل القطاعات املتعددة لل�حة، وملعا�جة التفتت �� القطاع الص��. ضمان وجود إطا  -4

 

   رابط 2014وزارة الصحة والسكان ورقة بيضاء: رسم مالمح السياسة الصحية يف جمهورية مرص العربية،  4
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)، وتحقيق أفضل النتائج ال�حية مقابل ما يتم إنفاقھ 2014تخصيص املز�د من األموال لل�حة (حسب دستور    -5

لالس ا�حا��  املستوى  انخفاض  أدى  وقد  وا�جودة)،  والكفاءة  الكفاية  تحقيق  إ��  (بمع�ى  ال�حة  ع��  العام  تثمار 

ارتفاع مستو�ات اإلنفاق ال�خ��ي من ا�جيب ع�� ال�حة، والذي أدى بدوره إ�� �عز�ز الهيمنة ع�� قوى السوق  

 ع�� ز�ادة مشاركة القطاع ا�خاص، و�ضفاء طا�ع تجاري عام ع�� ا�خدمات ال�حية.

 فيذ ا�خطط اإلس��اتيجية وامليدانية خطوة بخطوة. املساءلة والشفافية؛ كما يتع�ن اعتماد برنامج تدر��� �� تن  -6

 .إشراك جميع األطراف املعنية بما �� ذلك ا�جتمع املد�ي -7

الص��:   لإلنفاق  ا�حكومي  التمو�ل  توف��  يرتكز ع��  السياسات واإلس��اتيجيات  تلك  تقديم وتطبيق  لضمان 

قد    2014ستمرار�ة، خاصة وأن دستور  خدمات الرعاية ال�حية �عدالة وشمولية، بحيث يضمن الديمومة واال 

% من إجما�� الناتج ا�ح�� تز�د تدر�جيا لتصل إ�� املستوى   3و�ح ا�حد األد�ى للموازنة بحيث ال يقل عن �سبة  

% من إجما�� الناتج   1.4العاملي، ولكن الواقع �� مصر هو أن موازنة ال�حة يتم إدراجها سنو�ا بنسبة ال تز�د عن  

 ا�ح��،

لعام  و�حسب   للدولة  العامة  املالية ملوازنة  ، وصلت قيمة مخصصات اإلنفاق ع�� قطاع 2023-2022بيان وزارة 

مليار جنيھ،   19.3بز�ادة نحو    2022-2021مليار جنيھ مخصصة لعام    108.8مليار جنيھ مقابل    128.1ال�حة إ��  

�� الرغم من تلك األرقام ا�ح�ومية حول ع )، ولكن و 5%،(  17وفقا للتقسيم الوظيفي للموازنة و�نسبة ز�ادة بلغت  

ز�ادة كمية االعتمادات املالية �ل عام بنسب ظاهرة، ولكن ا�حقيقة �� أن النسبة إ�� إجما�� الناتج ا�ح�� ال تتجاوز 

، وهذا با�خالفة لالستحقاقات الدستور�ة، نظرا لوجود فجوة تمو�لية وا�حة ب�ن 2014% سنو�ا منذ عام    1.4

 ت الرقمية الظاهر�ة و��ن النسبة املئو�ة املستحقة دستور�ا .تلك الز�ادا

 

 مصدر 2022مايو 11سنوات إنفوجراف نرش بتاريخ   5كيف تطور اإلنفاق الحكومي عىل قطاع الصحة يف   5
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إنفاق القطاع ا�خاص يمثل نحو   العاملية أن  بيانات منظمة ال�حة  العام ع��  71وتو�ح  % من إجما�� اإلنفاق 

عام   لتقديرات  وفقًا  مصر،   �� مع    2018ال�حة  ا�ح�ومي،  29مقارنة  لإلنفاق  القطاع %  مساهمة  �سبة  وترتفع 

اإلنفاق تمو�ل   �� �� مصر  ا�خاص  ال�حة  العالم،   ا�جاري ع��  السائد ع�� مستوى  املتوسط  �ش�ل وا�ح عن 

%، وأيضًا باملقارنة �عدد من الدول ذات الدخل املتوسط ال�ي يمكن مقارن��ا بمصر، وفقًا لتقر�ر  41والبالغ نحو  

 )6( .2020عام 

، �انت التوصية الهامة حول  2022اسة هامة "للمنتدى اإلس��اتي�� وسياسات التنمية" �� بداية شهر سبتم��  و�� در 

انخفاض  لل�حة  األموال من املز�د تخصيص أدى  لقد  إنفاقھ،  يتم  ما  مقابل  ال�حية  النتائج  أفضل  وتحقيق 

ارتفاع مستو�ات اإلنفاق ال�خ��ي   إ��  العام ع�� ال�حة  إ��  مستوى االستثمار  ع�� ال�حة، والذي أدى بدوره 

ا�خدمات  ع��  عام  تجاري  طا�ع  و�ضفاء  ا�خاص،  القطاع  مشاركة  ز�ادة  ع��  السوق  قوى  ع��  الهيمنة  �عز�ز 

ال�حية. وقد أدى ذلك إ�� تفاقم حاالت إخفاق السوق ال�ي تظهر بوضوح �� مشكالت ا�جودة والسالمة، إذ تميل 

ع  القدرة  االعتماد ع��  إ��  إذ األسواق  ال�حة،  و�عز�ز  بالوقاية  ال�ا��  االهتمام  إيالء  السداد ومن خالل عدم   ��

ز القطاع ا�خاص ع�� الرعاية العالجية (  .) 7الغالب أن يرّكِ

 

   مصدر 2022أبريل  23% ( املال)  29% من اإلنفاق الصحي والحكومة تتحمل   71التخطيط : القطاع الخاص يتحمل  6
   رابط  2022سبتمرب   1أداء القطاع الصحي يف مرص السياسات والتحديات (دراية)   7
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مصر    �� البشر�ة  التنمية  لتقر�ر  وزارة    2021ووفقًا  أعدتھ  لألمم الذي  اإلنمائي  ال��نامج  مع  بالتعاون  التخطيط 

نحو   فإن  ومزايا   60املتحدة،  ودعم  العامل�ن  و�عو�ضات  أجور  ع��  اإلنفاق  إ��  يوجھ  ال�حة  موازنة  من  باملائة 

 )8( .اجتماعية، و�مثل شراء السلع وا�خدمات ما يقرب من خمس موازنة قطاع ال�حة

 

 

   مصدراملصدر السابق  8
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 : 2022ـ  2018املبحث الثاني: املبادرات الصحیة يف مصر 
وانتشرت    “املبادرات الرئاسية �� ال�حة”اتجھ الواقع الص�� نحو عشوائية �� اإلجراءات تحت شعار ما �س�ى  

تلك املبادرات وأصبحت �� ا�حاكمة للوضع الص�� حاليا، إضافة إ�� تد�ي اإلنفاق ا�ح�ومي ع�� ال�حة بنسبة 

 .2014كب��ة با�خالفة ملا ورد �� مواد دستور 

وسوف نبدأ �� عرض عدة نماذج من تلك املبادرات ال�حية ع�� ثالثة محاور �شمل �ل محور تفصيالت املبادرة 

تأث��ها واقعيا، وتلك ا�حاور الثالثة ��:  ومصادر ال محور ا�خدمة ال�حية للمر��ى،   أوال:تمو�ل املتاحة، ومدى 

 محور البنية التحتية. ثالثا:محور الفر�ق الط�ي،  ثانيا:

 

 أوال: محور الخدمة الصحية للمرضى:  

 )9حول املبادرات ال�حية و�شمل:(  2022يونيو  5ر�رًا بتار�خ �شر املركز اإلعالمي �جلس الوزراء تق

 ، 2018للكشف عن ف��وس ��ي واألمراض غ�� السار�ة، �� أكتو�ر  مليون �حة "  100"-1

 

  مصدر 2022يونيو  5متواصلة : متحدث رسمي مجلس الوزراء يف الصحة يف عهد السييس إنجازات  9

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://mena.org.eg/news/dbcall/table/webnews/id/9606297


Page 7 of 18 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 6, 2022      

 ،  2022االكتشاف املبكر وعالج مرض سرطان الكبد �� مارس-2

 . 2018القضاء ع�� قوائم االنتظار للتدخالت ا�حرجة �� يوليو -3

 2020عالج األمراض املزمنة والكشف املبكر عن االعتالل ال�لوي وال�ي تم إطالقها �� يونيو متا�عة و -4

 ،  2019دعم �حة املرأة املصر�ة �� يوليو -5

 ،  2020دعم �حة األم وا�جن�ن، �� مارس -6

 ،  2021املبكر عن األمراض الوراثية �حدي�ي الوالدة �� يوليو الكشف -7

 ،  2019االكتشاف املبكر وعالج ضعف وفقدان السمع �حدي�ي الوالدة �� سبتم��-8

 ،  2021عالج مر��ى الضمور العض�� الشو�ي �� يوليو -9

 ،  2019الكشف املبكر عن األنيميا والسمنة والتقزم �� ف��اير -10

 .2019ضعف وفقدان اإلبصار (نور حياة) �� يناير  م�افحة مسببات-11

التمو�ل  ومصادر  الهدف  حيث  من  املبادرات  من  النوعية  تلك  من  لعدد  املالمح  ألهم  موجز  عرض  ي��  وفيما 

 و�سبة اإلنجاز املعلنة:

 : قوائم االنتظار مبادرة حل مش�لة -1

، خاصة �عد قيام النظام ا�حاكم 2015حقيقية ظهرت وا�حة و�حدة ��اية عام    قوائم االنتظار �� بالفعل مش�لة

) مثل مؤسسات 10بمصادرة عدد كب�� من املستشفيات واملراكز ال�حية التا�عة ل�جمعيات ا�خ��ية اإلسالمية؛ (

مليون   3.5محافظات، وتخدم قرابة    7نتشرة ��  مستشفى ومركز ط�ى م  32ا�جمعية الطبية االسالمية و�ان يتبعها  

 

   مصدر 2015يناير  19مرص تتحفظ عىل املستشفيات اإلسالمية نرش  10

http://www.eipss-eg.org/
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https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%22%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%91%D8%B8%22-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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وحضانات  ال�لوي  الغسيل  (مراكز  الشرعية  وا�جمعية  خ��ية،  رمز�ة  بأسعار  أو  با�جان  سنو�ا  مصري  مر�ض 

األطفال واملراكز ال�حية)، وجمعية الشبان املسلم�ن (مستشفيات ومراكز �حية)، و�ذلك أصبحت مستشفيات 

 ها �� الساحة ال�حية.  ال�حة ا�ح�ومية ا�جانية وحد

عن وجود ستة أسباب أثرت بقوة ع��  ،  3/7/2018مساعد وز�ر ال�حة، وصرح ��  وفور بدء تناول املش�لة، سارع  

التمو�ل ا�ح�ومي مع وجود فجوة  تفاقم مش�لة قوائم االنتظار بمستشفيات ال�حة،   إ�� نقص  �عود �� جمل��ا 

نقص �� املستلزمات واألدو�ة بمستشفيات ال�حة، وسوء توزيع   : ��وتلك األسباب    �شغيلية من القوى البشر�ة؛

املر��ى ب�ن املستشفيات، ونقص القوى البشر�ة مثل أطباء التخدير والرعاية املركزة والهيئات التمر�ضية، وال�جز 

التنسيق ب�ن  لقوائم االنتظار، وضعف التعاون و   �� غرف العمليات وأسرة الرعاية املركزة كما وكيفا، وغياب امليكنة

 ).11املستشفيات ا�جامعية ووزارة ال�حة"(

  تحديد  -1ثم أعلنت وزارة ال�حة مباشرة عن خط��ا لتنفيذ املبادرة الرئاسية �حل مش�لة قوائم االنتظار، و�شمل:  

�� ميكنة املشروع   -4البنية املعلوماتية،  أهمية    -3للوزارة،    حصر القدرة التشغيلية  -2  ،حجم املش�لة    - 5،  البدء 

توف�� عنصر التمو�ل والتمو�ل البديل لضمان االستدامة املالية بالشراكة مع وزارة    -6  ؛اللوجيس�ي  توف�� الدعم

التعليم العا��، والكنيسة القبطية األرثوذكسية، والبنك املركزي، ومؤسسة مصر ا�خ�� وجذب مؤسسات ا�جتمع  

التقدير�ةاملد الت�لفة  الت��عات. وشملت خطة وزارة ال�حة عرض  القضاء   �ي واملشاركة ا�جتمعية بجمع  �خطة 

 ).12ع�� قوائم انتظار العمليات ا�حرجة والتدخالت الطبية املتقدمة بمبلغ محدد (

ية �سرعة إ��اء قوائم ) �� ظل التوج��ات الرئاس13، تم اإلعالن الرس�ي عن إطالق املبادرة، (2018يوليو    18�� يوم  

 االنتظار، وتم اإلعالن عن مصادر تمو�ل املبادرة و�شمل ثالثة مصادر: 

 هو مخصصات العالج ع�� نفقة الدولة،  األول 

 

 مصدر  2018يوليو  3ر الصحة: ستة أسباب ورائم قوائم االنتظار نرش مساعد وزي 11
 مصدر   2018يوليو    11نرش خطة الصحة للقضاء عىل قوائم االنتظار منشور يف  12
 مصدر  2018أغسطس  19بعد مرور شهر عىل إطالق مبادرة السييس للقضاء عىل قوائم االنتظار: الصحة تعلن اإلنجازات يف  13

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2695989/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80607-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.vetogate.com/3277089
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 من مخصصات هيئة التأم�ن الص�� و�غطى جزءا من ت�اليف العمليات، الثا�ي

 .) 14لتأم�ن الص�� (من البنك املركزي لتغطية فرق التمو�ل ب�ن نفقة الدولة وا الثالث

و�رغم إعالن وزارة ال�حة عن هذه ا�خطة ا�حددة ذات ا�حاور الستة لتطو�ر مستشفيات ال�حة ودعمها ملواجهة 

  2018أغسطس    8أن أصدرت بتار�خ    القوات املس�حة املصر�ة املش�لة؛ إال أن الواقع �ان مغايرا تماما، فما لبثت  

ا�جمهور�ة القائد األع�� للقوات املس�حة، بإ��اء قوائم االنتظار للمر��ى خالل   �� إطار توج��ات رئيسالبيان التا�� "

بقيام املستشفيات العسكر�ة  ستة أشهر، أصدر القائد العام للقوات املس�حة وز�ر الدفاع واإلنتاج ا�حر�ي، أوامره  

املقرر لها إجراء جراحات بصفة عاجلة بالتنسيق مع وزارة ال�حة، حيث يتم استقبال    باستقبال ا�حاالت ا�حرجة

املر�ض و���اء �افة اإلجراءات اإلدار�ة وتوقيع �افة الفحوصات والتحاليل الطبية قبل إجراء ا�جراحة وتقديم العالج 

 )15"(.الط�ي الالزم

ناحيتھ فقد   العل�يومن  والبحث  العا��  التعليم  ا�جامعية   أعلن وز�ر  ب�ن املستشفيات  �عاون  اتفاقية  توقيع  عن 

ووزارة ال�حة والس�ان؛ ��دف إ��اء قوائم االنتظار، وأنھ تم توقيع هذه االتفاقية يأ�ي �� إطار تنفيذ الت�ليفات 

 ).16الرئاسية(

وهنا املالحظة ا�خط��ة و�� أن دخول مستشفيات ا�جيش وا�جامعات �حل املش�لة �ع�ى أنھ لم يتم تطو�ر وتحديث 

مستشفيات وزارة ال�حة، بل زادت حال��ا �� التدهور ألن تمو�ل قوائم االنتظار جاء من موازنة وزارة ال�حة، والذي  

�ھ بال�امل إ�� مستشفيات ا�جيش وا�جامعات، وتم إهدار حق يتم ع�� برنامج العالج ع�� نفقة الدولة، وقد تم توج�

املواطن املصري �� ا�خدمة ال�حية ا�جانية اليومية وال�ي �ان يتم دعمها من خالل الرصيد ال��اك�ي لتلك األموال 

تم حل �� مستشفيات ال�حة و�عت�� مصدرا هاما للتطو�ر ورفع الكفاءة الذاتية لتلك املستشفيات. وهذا �ع�ى أنھ  

مظاهر املش�لة مؤقتا، �� ح�ن أن أسباب املش�لة قد زادت حد��ا واقعيا الستمرار تدهور أحوال مستشفيات وزارة  

 

   مصدر 2022 أبريل 21مبادرات رئاسية لتعزيز النظام الصحي يف مرص تعرف عليها،   14
 مصدر  2018أغسطس  8مستشفيات القوات املسلحة تستقبل الحاالت الحرجة يف قوائم انتظار وزارة الصحة نرش يف  15
   مصدر 2018يوليو    25ير التعليم العايل: توقيع اتفاقية تعاون ب� املستشفيات الجامعية والصحة نرش يف وز 16
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https://www.youm7.com/story/2022/4/21/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/5735869
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https://www.youm7.com/story/2018/7/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88/3885897
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ال�حة، و�� ا�حور الرئي��ي ملواجهة املش�لة ع�� املدى البعيد، باإلضافة إ�� �جزها عن تقديمها ا�خدمة ا�جانية 

 اليومية �جميع املواطن�ن. 

ية الصادمة من ناحية فشل وزارة ال�حة بإم�انيا��ا ا�حدودة �� مواجهة املش�لة، ثم القرار �انت تلك �� البدا

الرئا��ي بإهمال خطة ال�حة املعلنة، واالعتماد ع�� آليات املبادرة الرئاسية، و�ان األشد غرابة هو عدم اليق�ن عن  

بدء العمل ع�� إ��اء قوائم االنتظار إنھ تم    2018أغسطس    15أعلن السي��ي بتار�خ السبت  حجم املش�لة، حيث  

 ).17ألف حالة مرضية ( 17و�شمل 

وزارة  ، إال أن  2018ألف حالة انتظار فقط عام    17و�الرغم من إعالن السي��ي عن تحديد حجم املش�لة بأنھ �شمل  

�� اهتماما كب��ًا  ، و�عد أر�عة سنوات من بدء املبادرة: "أن القيادة السياسية تو 2022سبتم��    7ال�حة قد أعلنت ��  

 ).18ألف عملية جراحية ضمن التخصصات ال�ي �شملها املبادرة ( 349��ذه املبادرة قد تم إجراء مليون و

وعدم اليق�ن عن مدى حجم املش�لة ع�� املستوى الرئا��ي وقت اإلعالن عن املبادرة، مقارنة بآخر اإلحصائيات ع��  

يدل ع�� العشوائية؛ االحتمال األول هو عدم وجود تقدير ميدا�ي    لسان وز�ر ال�حة �ع�ى أحد احتمال�ن وكالهما

�حل  فعاليات  من  تم  ما  أن  هو  الثا�ي  واالحتمال  املبادرة،  إطالق  بد  عند  السليمة  البيانات  قواعد  وغياب  دقيق 

خالل  املش�لة لم يكن سوى مجرد دعاية إعالمية؛ حيث تم ضم جميع حاالت العالج ع�� نفقة الدولة بصورة �املة  

األر�عة سنوات املاضية تحت مس�ى املبادرة الرئاسية لقوائم االنتظار، وذلك من أجل إيجاد حالة من اإلنجازات أو 

اللقطة اإلعالمية الظاهر�ة، وال�ي بدأت فعاليا��ا باستحواذ ا�جيش ع�� االعتمادات املالية ا�خاصة بالعالج ع�� 

و  الص��،  التأم�ن  هيئة  وأموال  الدولة،  عام  نفقة  ال�حة  موازنة  من  بنود  دخول  2018��  �عدها  من  بدأ  ثم   ،

 املستشفيات ا�جامعية ثم عدد �سيط من املستشفيات وزارة ال�حة. 

 

 مصدر   2018ديسمرب  15ة وقوائم االنتظار: واملرافق قضايا تناولها السييس بتاريخ السمن 17
   مصدر 2022سبتمرب   8ألف عملية جراحية منشور  349الصحة: مبادرة قوائم االنتظار نجحت يف إجراء مليون و  18
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 مليون �حة:  100مبادرة -2

الوزراء،  ��   مجلس  بمقر  موسع،  �حفي  (2018سبتم��  30يوم  مؤتمر  املبادرة  إطالق  عن  اإلعالن  تم  وتم  )،  19، 

 ٣٠٠مليار جنيھ مصري؛ �شمل مبلغ    7.6دوالر أي ما يوازى    429بإجما��    اإلعالن بأن البنك الدو�� قد قدم قرضا

)،  20(مليون دوالر ملواجهة ف��وس كبدي ��ي.    ١٢٩مليون دوالر مل�ح مواجهة األمراض غ�� السار�ة، وأيضًا مبلغ  

مليون دوالر،   530) وال�ي �شمل مبلغ  21ولم يتم اإلعالن وق��ا عن أصل اتفاقية القرض الوارد من البنك الدو�� (

 موزعة ع�� عدة بنود، و�ان من أك��ها شهرة ودعاية ح�ومية هو م�ون "ف��وس كبدي ��ي": 

الكبد   العاملي ألمراض  باليوم  مباد2022و�� االحتفال  بأن  اإلعالن  تم  تبن��ا مصر قد    100رة  ،  ال�ي  مليون �حة 

ا�جوانب ال�حية، وأشادت ��ا منظمة ال�حة العاملية �سبب دورها �� القضاء   حققت نجاحًا عامليًا �� العديد من 

وأشاد مدير عام منظمة    .ع�� ف��وس ��ي، وأصبحت تجر�ة مصر �� القضاء ع�� ف��وس ��ي نموذجًا يحتذى بھ

ملصر�ة �� مواجهة ال��اب الكبد الو�ائي ف��وس "��ي"، مو�حًا أن مصر قامت باختبار ال�حة العاملية بالتجر�ة ا

وان مصر تقدمت �ش�ل رس�ي ملنظمة ال�حة العاملية بإعال��ا   .مالي�ن املصر��ن كما وفرت العالج مجانا للمصاب�ن

  4رة ال�حة أنھ تم عالج  ، وقالت وزا%14خالية من الف��وس �عد أن �انت �سبة املصاب�ن تقدر �� مصر بحوا��  

املواطن�ن  جميع  تم فحص  حيث  عالية.  و�نسبة شفاء  للوزارة  التا�عة  العالج  بمراكز  ��ي  بف��وس  مليون مصاب 

وعالج �ل ا�حاالت ال�ي تم اكتشاف إصاب��ا ع�� نفقة الدولة، لتصبح مصر خالية من ف��وس «��ي» بنسبة أقل 

 ).22( %1من 

مليون   14%، �ع�ى حوا��    14هو ما ورد حول ذكر أن �سبة اإلصابة بأ��ا بلغت  والغر�ب �� التصر�حات الرسمية  

مليون مصاب فقط م��م، وأن مصر تقدمت بطلب ل�حصول ع��    4مواطن مصاب، �� ح�ن تمت اإلشارة إ�� عالج  

اقية شهادة با�خلو من املرض!، و�وجد خلل إحصائي وا�ح �� بيان وزارة ال�حة يث�� الكث�� من الشك �� مصد 

مليون مصاب الذين تمت اإلشارة إ�� عالجهم هو �� ا�حقيقة رقم   4، إضافة إ�� أن رقم  األرقام ودقة اإلحصائيات

 

   مصدر 2018سبتمرب  30األمراض غ� السارية يف تفاصيل إطالق مبادرة الرئيس عن ف�وس يس و  19
 مصدر  2018سبتمرب    30مليون جنيه ملواجهة ف�وس يس واألمراض غ� السارية يف  429ممثل البنك الدويل يف مرص : قدمنا ملرص  20
 PIDISDSA24461رقم التقرير  –  2018مايو   P167000  (1موقع البنك الدويل (مرشوع تحويل نظام الرعاية الصحية يف مرص  21
   مصدر 2022سبتمرب 23مرص تتقدم ملنظمة الصحة العاملية بأنها خالية من ف�وس يس   22
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Page 12 of 18 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 6, 2022      

أكد الدكتور محمد القصاص، عضو املكتب التنفيذي ل�جنة م�افحة الف��وسات عاما، حيث    16تراك�ي ع�� مدى  

�وس ��ي" لم تكن �� األو�� ملواجهة املرض، حيث إن بداية  الكبدية، أن التجر�ة املصر�ة و�� "مبادرة القضاء ع�� ف�

و�ان  )،  23(  "بال��امن مع إطالق أول خطة إس��اتيجية ملواجهة ف��وس "��ي  2006مواجهة املرض �انت منذ عام  

، بأن مصر عا�جت 2018يوليو عام    25الدكتور وحيد دوس رئيس ال�جنة القومية للف��وسات الكبدية قد أعلن ��  

مليون �حة؛   100). و�انت تلك التصر�حات قبل بدء مبادرة  24مليون مصاب بف��وس ��ي خالل الف��ة السابقة (   2

 ) 25.(2018سبتم��   30وال�ي انطلقت فعليا يوم 

 الرئاسية: متا�عة حاالت العزل املن��� ملر�ىى ف��وس كورونا بادرةامل-3

؛ ��دف متا�عة ا�حالة ال�حية وتقديم ا�خدمة الطبية للمصاب�ن بمنازلهم، من  2021يناير    6انطلقت املبادرة ��  

م ستطبق وز�رة ال�حة أن مصر �عد أول دولة �� العال)، وأكدت  26( خالل إجراء ز�ارة دور�ة للمر��ى بالعزل املن��� 

مبادرة رعاية ملصا�ي �ورونا «العزل املن���» بالعالم، وذلك ملتا�عة ا�حاالت البسيطة إ�لينيكيًا ملر��ى ف��وس �ورونا 

أر�عة أيام فقط �� محاولة للتغطية ع�� �ارثة )، وجاءت تلك املبادرة �عد  27املستجد الذين يخضعون للعزل املن��� (

وفاة عدد من مر��ى �ورونا �سبب نفاذ غاز األكسيج�ن بالرعاية املركزة �� مستشفى ا�حسينية بمحافظة الشرقية 

امل��ارة  28( املمرضة  صورة  �ان  وال�ي  االح��اق  )،  حالة   ��Burnout    العام فضائيات  �حال تجوب  بائسة  صورة   ��

الرعاية ال�حية �� مصر . ومن ناحية أخرى فقد هناك تخوفا �حيا معت��ا حول ضوابط التحكم �� العدوى خالل 

 تلك ز�ارات الفرق الطبية للمر��ى �ورونا �� العزل املن���.

 املبادرة الرئاسية �جلب لقاح كورونا الصي�ي: -4

  12ة ال�حة السابقة �� مطار القاهرة �� وقت متأخر من مساء يوم  �� مشهد عاجل فو�� شعب مصر بتواجد وز�ر 

، الستقبال أول �حنة من لقاح سينوفارم الصي�ي، والقادمة هدية من دولة اإلمارات املتحدة بناء 2020د�سم��  

 

 مصدر  2019مارس  19نرش بتاريخ  2006مكافحة الف�وسات الكبدية بدأت عام  23
 مصدر  2018يوليو  25سنوات، نرش بتاريخ   4مليون مصاب بف�وس يس خالل  2الكبدية: عالجنا  رئيس لجنة مكافحة الف�وسات  24
 مصدر 2018سبتمرب 30مليون صحة الحكومة تطلق مبادرة السييس للقضاء عىل ف�وس يس نرش بتاريخ   100تحت شعار  25
   مصدر  2022يونيو  19مبادرة الزيارات املنزلية ملصايب كورونا بالعزل املنزيل (هيئة االستعالمات) منشور  26
   مصدر 2021يناير   6اليوم: إطالق مبادرة الرئيس ملتابعة العزل املنزيل ملرىض كورونا منشور  27
   مصدر 2022يناير  3وفاة مرىض كورونا يف مرص والنيابة تحقق يف نقص األكسيج� ....منشور  28
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https://www.youm7.com/story/2018/9/30/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/3970943
https://www.sis.gov.eg/Story/237111/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9?lang=ar
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2292515
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است��اد )، و�انت اإلش�الية وق��ا تكمن �� أن  29ع�� مبادرة رئاسية، الستخدامها �� التطعيم ضد ف��وس �ورونا (

ا�جهات ا�ختصة ب�ل  العاملية بضرورة وجود موافقة مسبقة من  با�خالفة لتوصيات منظمة ال�حة  تم  اللقاح 

أعلنت منظمة ال�حة   دولة، إضافة إ�� اللقاح الصي�ي "سينوفارم" لم يكن معتمدا عامليا �� ذلك الوقت، حيث

ع�� لقاح «سينوفارم» لالستخدام الطارئ، حيث أوصت   ، موافق��ا2021مايو    7العاملية �عدها �سبعة أشهر �� يوم  

�جنة خ��اء اللقاحات التا�عة ملنظمة ال�حة العاملية بلقاح سينوفارم، وهو أول لقاح صي�ي يتلقى الضوء األخضر 

 )، وقد �سببت تلك املبادرة الرئاسية والغ�� موثقة طبيا ع�� انتشار حالة من القلق واللقاحوفو�يا30من املنظمة (

 ب�ن املصر��ن نحو لقاح �ورونا بصورة عامة. 

 ثانيا: مبادرات تخص الفريق الطبي والجودة الصحية:  

 مبادرة تدر�ب األطباء املصر��ن �� �عثات علمية إ�� ا�خارج: -1

أعلنت د. هالة زايد عن مبادرة رئاسية حيث تم ت�ليفها ،  2019يناير    13�� حديث متلفز لوز�رة ال�حة السابقة يوم  

). و�عد اإلعالن عن تلك املبادرة الدعائية تفجرت مش�لة األطباء 31بتوسيع دائرة تدر�ب األطباء وسفرهم ل�خارج (

مارس   ت�ليف  ��    2019دفعة  ورد  كما  املصر�ة،  الزمالة  برنامج   �� العليا  للدراسات  الت�جيل  نظام  ارتبك  حيث 

 ).32اشدات نقابة األطباء لوزارة ال�حة بحل املش�لة ( من

  هو عام الفر�ق الط�ي: 2019مبادرة إعالن أن عام -2

هو عام مقدمي الرعاية ال�حية، وقالت    2019، أكدت وز�رة ال�حة السابقة، ع�� أن عام  2019يناير    13بتار�خ  

إلعادة م�انة الطبيب املصري وقيمة مقدمي الرعاية "إننا �س��دف تحس�ن بيئة العمل والتدر�ب، وهو ا�حور األهم  

  14)، و�ان من الالفت للنظر أن تصدر نقابة األطباء بيانا يوم  33ال�حية �� مصر وذلك بناء ع�� توج��ات رئاسية"( 

تحديدا !!،    2019طبيبا من العمل بالقطاع ا�ح�ومي منذ عام    536ألفا و  11�علن فيھ عن استقالة    2022أبر�ل  

 

 فيديو  2020ديسمرب 10اآلن | مؤمتر صحفي لوزيرة الصحة عقب استقبال الويل شحنات لقاح سينوفارم الصيني قادمة من اإلمارات يف  29
   مصدر 2021مايو   7الصحة العاملية توافق عىل استخدام لقاح سينوفارم ضد كورونا، بتاريخ  30
 فيديو    2019يناير  13" علمي والدك بره " ترصيح متلفز لوزيرة الصحة السابقة  31
 رابط  2021أبريل 24النقابة تخاطب الصحة بشأن تعديل تكليف األطباء ( موقع النقابة العامة ألطباء مرص ) بتاريخ   32
   مصدر 2019يناير  13هو عام مقدمي الرعاية الصحية (ترصيحات وزيرة الصحة والسكان) نرش بتاريخ  2019م عا 33
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https://www.youm7.com/story/2019/1/13/2019-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4103019
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مصر،    وحذرت خارج  لل�جرة  سع��م  وتزايد  ا�ح�ومي  العمل  عن  األطباء  عزوف  استمرار  من  تقر�رها   �� النقابة 

 ).34مارس من العام نفسھ،( 20وح�ى يوم  2022طبيبا منذ بداية عام  934مشددة ع�� أ��ا رصدت استقالة 

 إطالق مبادرة "مستشفيات آمنة �ساوي فرصة حياة": -3

الطبي باألخطاء  اختالف  للوصول  ع��  ال�حية  الرعاية  منشآت  �ل   �� األد�ى  ا�حد  إ��  منعها  يمكن  ال�ي  ة 

أن   2022سبتم��    17)، حيث أعلن رئيس الهيئة العامة لالعتماد والرقابة ال�حية �� مؤتمر عل�ي يوم  35( أنواعها،

وحوادث   الدموي،  التسمم  وحاالت  الصنا��  التنفس  بأجهزة  املتعلقة  العدوى  حاالت  خفض  �س��دف:  املبادرة 

الدوائية بنسبة   إ��    12باملائة خالل  70ا�حر�ق، وتقليل األخطاء  أ��ا تحتاج  إال  املبادرة رغم أهمي��ا،  شهرًا، وتلك 

والذى   مشروع قانون املسؤولية الطبية النواب ع�� إ��اء مناقشات  سرعة إصدار توج��ات رئاسية لتحف�� مجلس  

عن وجود توافق ب�ن ا�جلس   2022أكتو�ر    3بلغ آخر مراحلھ؛ حيث كشف رئيس �جنة ال�حة بمجلس النواب يوم  

وملتلقي   للطيب  كب��ة  أهمية  من  يمثلھ  ملا  الطبية،  املسئولية  قانون  مشروع  إصدار  سرعة  أجل  من  وا�ح�ومة 

 .)36مة(ا�خد

 ثالثا: مبادرات رئاسية تشمل البنية التحتية للصحة: 

 �عاقد التأم�ن الص�� بنوعيھ ا�جديد والقديم مع مستشفيات ا�جيش:  ـ مبادرة1

الرعاية ال�حية والهيمنة ، تحت عنوان “مصر:  2022أكتو�ر    1�� تقر�ر منشور باملعهد املصري للدراسات بتار�خ  

بأن مستشفيات إ�� قرار الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأم�ن الص�� (ا�حا��)   ) تمت اإلشارة37" (العسكر�ة

الشرطة والعسكر�ة واملستشفيات ا�خاصة متاح لها الدخول ضمن منظومة قانون التأم�ن الص�� الشامل، حال 

توافرت ف��ا الشروط الالزمة لالنضمام للمنظومة، حيث أو�ح �� مؤتمر �حفي بمقر مجلس الوزراء، يوم األر�عاء  

 2017أكتو�ر    25
ُ
أ ال�ي  والرقابة  اإلشراف  هيئة  إن   ،  �� املعاي��  توافر  من  والتحقق  التأكد  ستتو��  وق��ا،  �شئت 

املستشفيات املنتظر دخولها ضمن قانون التأم�ن الص�� الشامل، و��� توقيع الدكتورة سه�� عبدا�حميد، رئيس  

 

   مصدر  2022أبريل  17_ بيان النقابة) نرش بتاريخ  2019ألف طبيب منذ عام   11األطباء: استقالة  34
  مصدر 2022سبتمرب  15يئة االعت�د والرقابة الصحية يعلن اعت�د مبادرة مستشفيات آمنة تساوى فرصة، بتاريخ رئيس ه  35
   مصدر 2022أكتوبر   3صحة الربملان : توافق برملا� حكومي عىل قانون املسئولية الطبية .. نرش بتاريخ  36
   رابط  2020أكتوبر  1مرص : الرعاية الصحية والهيمنة العسكرية (املعهد املرصي للدراسات ) نرش بتاريخ  37
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، عقدًا مع اللواء طبيب مجدي أم�ن، مدير إدارة ا�خدمات 2018د�سم��    17الهيئة العامة للتأم�ن الص��، يوم  

لطبية للقوات املس�حة، وهو العقد الذي يتم بموجبھ تقديم ا�خدمات الطبية داخل جميع مستشفيات القوات ا

 املس�حة و�جميع مر��ى التأم�ن الص��. 

وخطورة هذا األمر هو أن التعاقد مع مستشفيات ا�جيش عالية ا�جودة والكفاءة �سلب املواطن�ن حقهم املشروع  

ب ا�جانية  ال�حية  ا�خدمة  �غطى  ��  ا�حالية  الص��  التأم�ن  هيئة  ألن  ا�ح�ومة،  من  60مستشفيات  فقط   %

حرمان  و�التا��  املنفضة  ال�حة  موازنة  من  الت�لفة  �سداد  ا�ح�ومة  قيام  �ع�ى  ا�جيش  مع  والتعاقد  املواطن�ن.. 

لتأم�ن مستشفيات ال�حة من موارد �انت �ساهم �� التطو�ر ا�جزئي وتوف�� �عض االحتياجات، كما أن مشروع ا

 الص�� الشامل املستقب�� ي�ون قد تم غلقھ �� وجھ مستشفيات ا�ح�ومة بحال��ا الراهنة.

 ال�حة:   مبادرة الشراكة مع القطاع ا�خاص وخ�خصة -2

يوم   العسكر�ة  الطبية  املشروعات  أحد  افتتاح  بيع    2016د�سم��    22خالل  دراسات  بتسريع  السي��ي  طلب 

�خاص، ووجھ وز�ر ال�حة لتنفيذ ما سبق وتم االتفاق عليھ قبلها، ع�� بيع  مستشفيات الت�امل الص�� للقطاع ا

تلك املستشفيات، وتوف�� دخل �سمح للوزارة بتوف�� آلية ثابتة لتقديم خدمة طبية لغ�� القادر�ن بدًال من وجود  

�، �ستطيع مستشفيات ال �ستخدم لنقص األجهزة ��ا. وقال السي��ي "إن جمعيات مثل األورمان، أو مصر ا�خ�

 ).38إدارة تلك املستشفيات وتوسيع ا�خدمة املقدمة للمواطن�ن". (

 مبادرة طرح مستشفيات مصر�ة لالستثمار أمام القطاع ا�خاص (حق االنتفاع واإلدارة والتطو�ر): -3

ال�ي تتحرك ا�ح�ومة من  الرئاسية؛ وأصبحت تصر�حات السي��ي �� األوامر الوا�حة  وتطور أسلوب املبادرات 

�� مؤتمر متلفز حول تأكيد دعوتھ للقطاع ا�خاص   2021د�سم��    28  خاللها، ومثال ذلك ما أعلنھ السي��ي يوم

سنة �� إدارة    40ألن ا�حوكمة فشلت ع�� مدى  ، "ع�� مشاركة الدولة �� إدارة املشروعات بقولھ "إحنا محتاجينكم

). ألنھ وتحت عنوان "مباحثات حول مشاركة القطاع ا�خاص �� إدارة املستشفيات 39املشروعات وغياب ا�حوكمة(

 

   مصدر   2016ديسمرب  23السييس يتجه لخصخصة مستشفيات التكامل ويطور مستشفيات الجيش، منشور بتاريخ  38
 فيديو    2021ديسمرب 28رشوعات، السييس يؤكد دعوته للقطاع الخاص عىل مشاركة الدولة يف إدارة امل الرئيس 39
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" وتوسيع وثيقة ملكية الدولة أن ا�ح�ومة ��دف إ�� تنفيذ "  2022يوليو    30ا�ح�ومية "، �شر موقع الشروق بتار�خ  

 .  )40ا�خاص �� إدارة املستشفيات ا�ح�ومية(مشاركة القطاع 

التا�عة لوزارة ال�حة لالستثمار أمام القطاع و�ناء عليھ فقد   طرحت ا�ح�ومة املصر�ة، عددًا من املستشفيات 

وزارة   باسم  الرس�ي  املتحدث  تصر�حات  بحسب  التطو�ر،  أو  اإلدارة،  أو  االنتفاع،  حق  يتضمن  بما  ا�خاص، 

��دف مصر �سريع وت��ة النمو بز�ادة مشاركة القطاع ا�خاص �� القطاعات االقتصادية  ) حيث قال :"�س41ال�حة(

وأضاف   .ع�� تخارج الدولة من �عض األ�شطة، وتقدم ا�حوافز الضر�بية وا�جمركية �جذب االستثمارات األجنبية

"املست �شمل،  لالستثمار  ا�خاص  القطاع  شر�ات  أمام  املطروحة  املستشفيات  أن  الغفار  القبطي،  عبد  شفى 

 وهليو�وليس، وش��اتون".

 :بمصر والشرق األوسط مبادرة إ�شاء أك�� مركز إقلي�ي لزراعة األعضاء-4

ضمن م�ونات املدينة الطبية ا�جديدة بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وصرح وز�ر ال�حة بأن املشروع �شمل  

ل�جودة، وأمر اإلسناد املباشر للهيئة الهندسية غرفة عمليات ع�� أع�� مستوى عا��    45سر�ر رعاية مركزة، و  1200

)، ثم تصر�حات أخرى متناقضة مع كالم الوز�ر، 42مليار جنيھ. (  8للقوات املس�حة ببدء اإل�شاء، باعتمادات مالية  

ع��   لل�حة  الرس�ي  املتحدث  أعلن  هو  حيث  املركزة  الرعاية  أسرة  عدد  بأن  غرفة   12سر�رو   300الفضائيات 

)، وهذا التخبط �� التصر�حات سببھ �ان ك��ة التعليقات وردود األفعال ا�جتمعية وال�حية 43عمليات فقط، (

 و�شمل من جان��ا صعو�ة توف�� القدرة التشغيلية البشر�ة من الفرق الطبية، 

إ مبادرة  فإن  أخرى  ناحية  العالجية  ومن  السياحة  �عظيم  إ��  ��دف  مصر   �� األعضاء  لزراعة  إقلي�ي  مركز  �شاء 

 واس��داف دول اإلقليم سواء من أفر�قيا أو منطقة الشرق األوسط بصورة عامة، وهذا يتعارض و�تقاطع مع أمر�ن: 

 

  مصدر  2022يوليو   30مباحثات حول مشاركة القطاع الخاص يف إدارة املستشفيات الحكومية، وثيقة ملكية الدولة، تحديث  40
 مصدر 2022سبتمرب  15مرص : طرح مستشفيات حكومية لالستث�ر أمام القطاع الخاص نرش يف  41
 مصدر 2022سبتمرب   26السييس يوجه بإنشاء أكرب مركز إقليمي لزراعة األعضاء مبرص والرشق األوسط، نرش يف  42
   مصدر 2022أكتوبر  2الصحة: سيكون هناك ميكنة وحوكمة في� يتعلق بزراعة األعضاء يف مرص منشور  43
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https://www.almasryalyoum.com/news/details/2706284


Page 17 of 18 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 6, 2022      

ا ع�� عملية زراعة ، والذي يضع قيود2010لسنة    5هو أن قانون تنظيم زراعة األعضاء البشر�ة رقم    األمر األول  

 )، وهذا �ع�ى أنھ سوف يتم �عديل القانون إلم�انية تنفيذ املبادرة الرئاسية. 44األعضاء لغ�� املصر��ن (

يخص زراعة األعضاء، وتحمل مصر ف��ا سمعة سيئة، باعتبارها أو�� الدول اإلقليمية وضمن خمس   واألمر الثا�ي

)، وال�ي وصلت 45ألعضاء البشر�ة بحسب تقر�ر منظمة ال�حة العاملية (دول األك�� عامليا �� انتشار جر�مة تجارة ا 

بتحذير رعاياها من السفر إ�� مصر �غرض السياحة العالجية،   2017إ�� درجة قيام ح�ومة نيج��يا �� ��اية عام  

م اإلعالن ع��ا دون )، وهذا �ع�ى أن تلك املبادرة الرئاسية قد ت46نظرا النتشار تجارة بيع األعضاء البشر�ة �� مصر (

 أية دراسات ل�جدوى ولم يتم قبلها رفع الواقع املصري واإلقلي�ي. 

 خالصة: 
حيث أكدت د. هالة زايد  لقد أصبحت املبادرات �� السياسة ا�حاكمة ملفهوم إس��اتيجيات وزارة ال�حة املصر�ة،  

ة الوزارة ترتكز ع�� محور�ن هام�ن هما ، ع�� أن إس��اتيجي2020يناير    24وز�رة ال�حة والس�ان السابقة، بتار�خ  

 ).47مبادرات ال�حة العامة والتأم�ن الص�� الشامل وال�ي وجھ السي��ي �� سرعة تنفيذها"(

قد وردت ضمن املبادئ األر�عة عشر لإلدارة حسب هن�ي فايول وجاء ف��ا "    )Initiativeو�ذا �ان مصط�ح املبادرة (

ا تلك   �� ابت�ارًا  الشر�ات  أك��  ا�خاصة،إن  أف�ارهم  طرح  ع��  والكب��ة  الشابة  املواهب  ��جع  يظهرون  ل�ي  كما 

املهني�ن هؤالء  لت�جيع  واملشاركة  تلك )؛  48"(.االهتمام  من  النقيض  وع��  تماما،  مختلف  مصر   �� الوضع  فإن 

املفاهيم اإلدار�ة أصبحت " املبادرة " �ع�ى �ل ما يدور �� أحالم وأوهام وتصر�حات وتوج��ات وتلميحات، وا�حددات  

 ال�ي تذكرها القيادة السياسية بحسب وصف جميع املسئول�ن حاليا. 

ئاسية �� السياسة ا�حاكمة بصورة عامة؛ حيث ورد �� تقر�ر الهيئة وأصبح وا�حا أن فكرة إطالق املبادرات الر 

بتار�خ   لالستعالمات  الرئاسية،  2022يونيو    19العامة  املبادرات  "جاءت  قد  إطار   أنھ   �� القطاعات،  مختلف   ��

 

 رابط(موقع محامى مرص)   0201لسنة  5قانون تنظيم زراعة األعضاء رقم  44
   مصدر 2016ديسمرب  10أسباب انتشار تجارة األعضاء البرشية يف مرص ..منشور يف  45
   مصدر 2017أكتوبر 20يف مرص والراغب� يف السفر إليها والسبب صادم، منشور يف نيج�يا تحذر رعاياها املتواجدين   46
 . 2020يناير  24وزيرة الصحة: إشادات دولية مببادرات الرئيس السييس لصحة املواطن بتاريخ  47
 رابط  2022سبتمرب  2مبادئ ه�ي فايول األربعة عرش لإلدارة (رائد األع�ل العريب) نرش   48
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س�ي باسم )، ولدرجة أن يصدر ع��ا ينص ع�� اآل�ي :" وصرح املتحدث الر 49"(.باملواطن�ن حرص الدولة ع�� االهتمام

رئاسة ا�جمهور�ة بأن االجتماع الرئا��ي مع رئيس مجلس الوزراء ووز�ر التعليم والبحث العل�ي والقائم �عمل وز�ر 

ال�حة والس�ان، واملستشار الرئا��ي لل�حة الوقائية تناول متا�عة املوقف التنفيذي لعدد من املبادرات الرئاسية 

 )50امعات والبحث العل�ي "،(�� قطا�� الرعاية ال�حية للمواطن�ن، وا�ج 

ال �عدو إال أن ت�ون مجرد إجراءات �حظية قد ينتج ع��ا حالة نجاح وق�ي يجذب قد  و�� الواقع، فإن هذه املبادرات  

األنظار، ولك��ا ال �غ�� كث��ا من الواقع امل��دي �خدمات الرعاية ال�حية ا�ح�ومية. و��ذا يتكشف كيف يتعامل  

ل املنظومة ال�حية باستخدام الش�ليات وأسلوب "املبادرات" وال�ي �ع�ى اللقطة وال�جة النظام ا�حا�� مع مشا� 

اإلعالمية، واالهتمام بالش�ل ع�� حساب ا�جوهر، وهذه الفلسفة �عمقت مؤخرا �� مصر ح�ى أصبحت نمط حياة، 

دمات الطبية، وفقر  واختارها البعض ليخفي عورات املضمون، فمشا�ل ال�حة والقطاع الط�ي تتعلق بتدهور ا�خ 

اإلم�انات وعدم االهتمام بالبحث العل�ي، وضعف رواتب األطباء وطواقم التمر�ض، وعدم قدرة غالبية املصر��ن  

تحمل نفقات العالج، ح�ن ال �غط��م التأم�ن الص�� (وهم باملالي�ن)، ولم �سمع من قيادات ا�ح�ومة �لمة واحدة 

لها حصر  ال  ال�ي  ا�خلل  جوانب  إصالح  والتعليمات   عن  التوج��ات  تنفذ  أ��ا  تردد  ودائما  الطبية،  املنظومة   ��

 الرئاسية. 

وهذا �ع�ى أن مصط�ح "املبادرات الرئاسية" أصبح هو املطلوب من الناحية اإلعالمية والسياسية، �عيدا عن مجرد  

قائد األع�� الذي يصدر اإلشارة لوجود اإلس��اتيجيات وا�خطط، وهو بمثابة ترسيخ للفكرة العسكر�ة حول وجود ال

 األوامر، بمع�ى أن أمور و�رامج ال�حة مرجعي��ا �� األوامر الرئاسية وليست سياسة ا�ح�ومة، وال �� خطة الوزارة.
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